
  

جمھوری بر عليه اعدامھای اخير ی از تظاھرات فعالين سياسی مقيم لندن گزارش
   !اسالمی

در اعتراض به موج اعدام ھایی که رژیم سرکوبگر جمھوری اسالمی در سراسر کشور به راه انداخته 
 لندن تظاھراتی در مقابلمقيم از ایرانيان مبارز  با شرکت تعدادی ٢٠١٠دسامبر  ٣١است، روز جمعه 

  . سفارت جمھوری اسالمی در لندن برگزار شد

در این حرکت اعتراضی پالکاردھای بزرگی در مقابل سفارت نصب شد که در آن عکسھایی از جنایات و 
سال گذشته  از زمان صدارت  ٣٠اعدامھای رژیم وابسته به امپریاليسم جمھوری اسالمی در طول 

خامنه ای، "در این پالکاردھا شعارھایی نظير.ا احمدی نژاد جنایتکار درج شده بودموسوی فریبکار ت
 " خاتمی، رفسنجانی، احمدی نژاد، موسوی، مرگ به نيرنگتان، خون جوانان ما می چکد از چنگتان

تظاھر کنندگان با برافراشتن پالکاردھایی که بر آن شعارھای ضد جمھوری . نيز نوشته شده بود
ته شده بود،به سردادن شعار ھایی به زبانھای انگليسی و فارسی بر عليه رژیم اسالمی نوش

مرگ بر "، "مرگ بر جمھوری اسالمی"برخی از شعارھا به شرح زیر بود. جمھوری اسالمی پرداختند
جمھوری اسالمی با ھر ، "زندانی سياسی آزاد باید گردد"، "مرگ بر حکومت شکنجه"، "حکومت اعدام

کارگر و دانشجوی زندانی آزاد باید "،"اعدام ھا باید متوقف شوند"، "جناح و دسته نابود باید گردد
  ".زنده باد انقالب، زنده باد سوسياليزم"، "گردند

بعداز ظھر به طول انجاميد، شرکت کنندگان به افشاگری  ٣تا  ١در جریان  این حرکت که از ساعت 
که با دیدن  پاسخ می دادند عابرینیپرداخته و به پرسشھای سرکوبگر جمھوری اسالمی  برعليه رژیم

و اکثرا راجع به اوضاع ایران سوال می کردند اين تجمع اعتراضی و تصاوير جنايات جمھوری اسالمی 
که از محل می  اتومبيل ھائیبرخی از  .می کردنداز تظاھرات کنندگان اعالم را پشتيبانی خود 

  . از تظاھرکنندگان را نشان می دادند شانحمایت ماشين خود د نيز با به صدا درآوردن بوق گذشتن

فعالين چریکھای فدایی خلق ایران و سازمان دمکراتيک و ضد امپریاليستی ایرانيان در انگلستان، از 
  .  نيروھای فراخوان دھنده تظاھرات بر عليه اعدامھای اخير در ایران بودند

  ای فدایی خلق ایران در لندنفعالين چریکھ

  ٢٠١٠دسامبر  ٣١

 

 


